
 

 

∙ ∙ ∙ ∙  

 

www.gl.org 

7. februar 2023 

Høringssvar fra GL – Obligatorisk seksualundervisning samt miljø og klima som dan-

nelsesaspekter 

 

GL har den 30. januar 2023 modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale ud-

dannelser (Udvidelse af formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning). 

GL har følgende overordnede kommentarer til ændringer i lovteksten: 

• Gymnasiets nuværende formålsparagraf tillader allerede til fulde, at skolerne kan arbejde med 

miljø og klima som dannelsesperspektiver. GL støtter, at miljø og klima indgår som dannelsesper-

spektiver i de gymnasiale uddannelser. Det vigtige er imidlertid, at der skabes et reelt rum for at 

drøfte lokalt, hvordan man arbejder med dannelsesperspektiver som natur, miljø og klima. 

• GL støtter, at der indføres obligatorisk seksualundervisning 

• GL mener, at eux bør omfattes af aftalen om obligatorisk seksualundervisning 

• Der mangler politisk prioritering ift. at de mange opgaver, som løbende tilføjes til gymnasiernes i 

forvejen lange række af opgaver risikerer at true fordybelse og faglighed. GL mener, at en forud-

sætning for at nå lovforslagets formål om at styrke seksualundervisning samt arbejdet med natur, 

miljø og klima er at mindske stoftrængselen i fagene samt tilføre ressourcer til implementering.  

Miljø og klima som dannelsesperspektiver:  

Natur, miljø og klima er væsentlige perspektiver i tidens almene dannelse og det afspejler sig både i gymna-

siernes undervisning og drift. For at udfolde perspektiverne vil det være nødvendigt at supplere lovændrin-

gen med: 

Ressourcer til efteruddannelse  

• Adgang til og reel mulighed for efteruddannelse af underviserne samt faglig udvikling  

Forenkling af læreplaner 

• De eksisterende læreplaner skal forenkles. Det er en forudsætning for at nå lovforslagets formål om 
at styrke arbejdet med natur, miljø og klima, at stoftrængselen i fagene mindskes.  

• GL foreslår, at 2017-reformens forsimplede kompetencetænkning i form af globale, digitale og in-
novative kompetencer samt karrierelæring fjernes fra de enkelte læreplaner. 
 

Obligatorisk seksualundervisning: 

Finansiering 

• Skolerne pålægges med forslaget en forpligtigelse til at gennemføre obligatorisk seksualundervis-

ning, som ikke er finansieret. Der er afgørende, at der afsættes dækkende midler til skolerne.  

Behov for en vejledning 
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• For at understøtte skolernes implementering af aftalen, skal der formuleres en vejledning, der præ-

ciserer, hvad formålet med obligatorisk seksualundervisning er, omfanget af seksualundervisningen 

samt hvilket indhold, der skal være i indsatsen. 

Kvalitet i indsatsen og uddannelse af lærere 

• Det er positivt, at der udarbejdes inspirationsmateriale. Men der er behov for flere indsatser til at 

sikre kvaliteten i seksualundervisningen i og med at seksualundervisning er en ny forpligtigelse på 

gymnasieuddannelser. Fx at UVM tilbyder efteruddannelse af lærere uden omkostninger for sko-

lerne, at der formuleres specificerede krav til eksterne udbydere af undervisningsforløb, at UVM 

tilbyder taskforce, der kan bistå skolerne med opgaven eller tilsvarende. 

• Der bør ikke gælde andre forhold omkring åbenhed overfor forældre og andre i relation til det un-

dervisningsmateriale, der anvendes i seksualundervisningen sammenlignet med andre områder.  

Indhold i seksualundervisningen 

• Det er ikke tilstrækkeligt, at emnerne for seksualundervisning alene er samtykke, grænser, præven-

tion og seksuelt overførte sygdomme. Som foreslået af Danske Gymnasielever og Sex og Samfund 

bør også emner som lyst, sexisme, krænkelser, seksuelle overgreb indgå. GL mener desuden at sek-

sualundervisningen med fordel kunne omfatte og indeholde emner som køn, kønsidentitet, køns-

normer, reproduktive rettigheder mv. 

 
Skolen kultur og samværspolitik 
 

• GL anbefaler, at indsatsen bredes ud til også at omfatte en forpligtigelse til arbejde med skolens 

kultur og udarbejde en samværspolitik, som forpligter skolerne til at fremme samtykkekultur blandt 

elever, som foreslået af Danske Gymnasielever og Sex og Samfund. 

 
I eller udenfor fagene 

• GL foreslår, at skolerne forpligtiges til i samarbejde med lærerne at beslutte, hvilke dele af seksual-

undervisningen, der skal fortages af skolens egne lærere og hvilke dele, der skal varetages af eks-

terne.  

En række fag vil kunne byde ind med undervisning i konkrete emner og lærerne spiller en helt cen-

tral rolle i forhold til skolens kultur og vil dermed med fordel kunne forestå en del af undervisnin-

gen. Samtidig er seksualundervisning ikke alene fagbunden og meget af indholdet kan ikke henføres 

til specifikke fag, ligesom der kan være vanskelige emner for lærerne at behandle i respekt for den 

klassiske lærer/elevrelation.  

 


